Motion till AIK huvudförenings årsmöte 2021
Enad AIK-kontakt gentemot Solna Stad.
Förslag:
AIK skall samla alla specialidrottsföreningars röst i samtal med Solna Stad om tillgång på och
utveckling av idrottsytor.
Föreningen skall tillsätta en arbetsgrupp med representanter från alla AIK-föreningar samt
etablera en långsiktig plan på minst fem år med vision och konkreta mål för tillgången på
idrottsytor i Solna Stad.
Bakgrund:
Solna Stads ledning visar gång på gång att den organiserade idrottsrörelsen ej står i fokus för
kommunens uppdrag och politiker för ett av de största partierna säger öppet att man ej anser att
idrott ej tillhör kommunens kärnuppdrag.
Föreningslivet och den organiserade idrotten i Sverige har byggt mycket av verksamheten
tillsammans med kommunerna som investerat i planer och hallar. Den modellen är inte lika
självklar längre. På många håll i Sverige drar man ner på kommunala medel inom olika områden
för att släppa fram privata alternativ. Där är idrotten och idrottsytor ett av de områdena.
I Solna ser vi hur många idrottsanläggningar är i renoveringsbehov och vi ser hur behovet av fler
planer och hallar finns och bristen på dem drabbar i stort sett alla idrotter.
Det finns redan en samarbetsallians mellan föreningar som är verksamma i Solna som heter Solna
Sam och de gör säkerligen detta så gott de kan men jag känner att AIK är så pass stort och har så
många specialidrottsföreningar med verksamhet i Solna att vi kan och bör föra vår egen talan i
mångt och mycket. Dock vill vi såklart att hela föreningslivet i Solna skall ha goda förutsättningar.
Detta är en ödesfråga för svensk idrott i allmänhet men AIK i synnerhet. Vi behöver säkerställa
att vi kan fortsätta bedriva en så bra verksamhet som möjligt för våra medlemmar.
Beskrivning:
Som jag ser det finns det två vägar att gå för att möta denna nya verklighet för idrottsrörelsen.
Antingen så kämpar vi för att sätta press på kommunen för att det fortsatt ska gå att bedriva
idrottsverksamhet för både bredd och elit i Solna med rimliga villkor för idrottsföreningar som
gör sitt för att Solnabor och Stockholmare ska kunna ta del av allt det bästa som idrotten kan ge.
Den andra vägen är att se över hur vi kan ta över, etablera och driva idrottsanläggningar i egen
regi om kommunen inte längre ser det som sitt uppdrag.
Jag vill att AIK gör som det första förslaget lyder, samlar AIK-föreningarnas röst och i samlad
kraft börjar prata med ansvariga politiker och tjänstemän i mål om att kunna utveckla och rusta
befintliga anläggningar samt förstärka med ytterligare planer och hallar för att fylla de behov som
finns. Idrottens villkor är något som ej längre kan tas för givet och istället för att AIK basket ska
behöva ta frågan om Vasalundshallens framtid själva och AIK fotboll ska kämpa om Skytteholms
IP själva så behöver vi samlas och visa de som sitter i Solna Stadshus att idrotten är viktig och de
investeringar de kan göra kommer ge mångfalt tillbaka.

Motionen lämnas av medlem Anders Johansson, den 1 februari 2021.
Solna

